
Student Node Användarvillkor 
Version 2.2. 
Gäller från och med 2020-07-01. 

Hej!  
 
Nedan kan du läsa användarvillkoren. De berättar hur reglerna ser ut för användning av våra tjänster 
och vad vi gör med informationen du ger oss. Detta är helt enkelt sånt som är viktigt för dig att veta. 
Se till att du läser dessa villkor och håller dig uppdaterad om den senaste versionen eftersom det är den 
som gäller. Titta in här: https://studentnode.com/privacy-policy/ 

Student Node hjälper studenter och unga yrkesverksamma att få ökade möjligheter till kontakter, 
insikter och jobb i sin bransch. Därför har vi utvecklat flera tjänster som vi själva eller andra partners 
och studentföreningar använder. 

Du får mest nytta av oss som användare av våra tjänster om du berättar så mycket som möjligt om 
dig själv så att arbetsgivare vill anställa dig. Dina uppgifter förmedlas sen av oss till relevanta 
arbetsgivare för att öka dina chanser till att få kontakt med dem på event eller bli headhuntad.  
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1. INLEDNING 
Se till att läsa användarvillkoren (“Avtalet”) noga. Det är alltid den senaste versionen som gäller. Du 
läser den här: https://studentnode.com/privacy-policy/ 

Integritetspolicyn och användarvillkoren är i samma länk ovan. 

Du måste vara 18 år eller äldre för att använda Student Nodes tjänster (“Tjänster”).  

2. BAKGRUND OCH INFORMATION 
2.1 Student Node tillhandahåller Tjänster som inkluderar webbtjänster (“Webbtjänster”) och övriga 
tjänster (“Övriga Tjänster”).  

Webbtjänsterna gör det möjligt för studenter och unga yrkesverksamma (”Användare”) att registrera 
sig och skapa ett konto för att skriva eller ladda upp information om sig själv (”Innehåll”), läsa och få 
insikt om arbetsgivare och andra organisationer samt anmäla sig till event.  

De Övriga Tjänsterna gör det möjligt att träffa arbetsgivare och deras representanter för att få 
kontakter, insikter och jobbmöjligheter nu eller i framtiden samt få sina kontaktuppgifter förmedlade 
av Student Node eller Student Nodes partners till relevanta arbetsgivare. Se punkten “Definitioner”. 

2.2 Detta Avtal träffas mellan Student Node och Användare av Student Nodes Tjänster.  

  

https://studentnode.com/privacy-policy/
https://www.studentnode.com/integritetspolicy


3. DEFINITIONER 
I detta avtal avses med:  

Tjänst(er):  

Webbtjänster: En portal för event, mässor och arbetsmarknadsdagar. Denna tillämpas 
exempelvis på:  
 

● Arbetsmarknadsdagar som studentföreningar och studentkårer anordnar, dessa 
plattformar ligger oftast på deras egna domännamn. Exempel på dessa 
arbetsmarknadsdagar, men inte uteslutande, är Systemvetardagen i Kista på 
Stockholms Universitet, CHaSE på Karolinska Institutet och MedTech på Kungliga 
Tekniska Högskolan. 

● Event som anordnas av av Student Node. Exempelvis, men inte uteslutande, 
TechMeet.se, TechBoat.se, TechFleet.se, TechTower.se, Konsultmingel.se och 
finansmingel.se.  

● Event som anordnas av Student Nodes kunder och partners eller tillsammans med 
Student Node. 

Övriga Tjänster: 

● Förmedling av kontaktuppgifter till relevanta arbetsgivare, partners och leverantörer. 
● Headhunting, rekrytering och bemanning genom oss eller våra partners. 
● Event av Student Node, partners till eller kunder till Student Node där Student Node 

är delaktiga.  
● Relevanta jobbtips via epost och/eller SMS.  

Användare: En person som använt Student Nodes Tjänster, både Webbtjänster och Övriga Tjänster. 

Innehåll:  All information och all data som skrivs eller laddas upp på Användarens profil samt all 
information och all data som Användaren i övrigt laddar upp på en Webbtjänst. 

Partners: Samarbetspartners, kunder, studentföreningar, studentkårer, högskolor, yrkeshögskolor, 
universitet, övriga lärosäten eller andra aktörer som Student Node ingått avtal med för att 
tillhandahålla Student Nodes Tjänster till Användaren nu eller i framtiden.  

 

  



4. TJÄNSTEN 
4.1 Student Node ansvarar inte för vad andra användare av Tjänsterna skriver eller säger om 
Användaren på Webbtjänsterna.  

4.2 Student Node skall ha rätt att utan föregående underrättelse till Användaren tillfälligt eller 
permanent stänga ner Webbtjänster för utförande av uppdateringar, underhåll, felsökningar, 
nedläggningar, avslutade avtal med Partners, avtal i enlighet med Partners, event som passerat eller 
andra nödvändiga åtgärder. 

4.3 Student Node får kontakta Användaren på exempelvis SMS och e-post för att påminna eller 
informera om kommande event, Tjänsten eller samarbetspartners som är relevanta för Användaren. 

4.4 Student Node får skicka nyhetsbrev och SMS om våra Tjänster och samarbetspartners. 

4.5 Student Node har rätt att neka dig att använda våra Tjänster. Det kan exempelvis vara, men inte 
uteslutande, att du inte är utvald för ett evenemang med arbetsgivare.  

5. REGLER FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN 
5.1 Användaren är ansvarig för allt Innehåll och all aktivitet som utförs av Användaren när 
Användaren nyttjar Student Nodes Tjänster. Nedan listas några, men inte alla, överträdelser vilka 
kan leda till att Student Node häver Avtalet och kan komma att radera all data som Användaren har 
lämnat till Student Node via en Tjänst eller på annat sätt. Användaren förbinder sig att inte: (i) 
trakassera, förtala, hota, förnedra eller orsaka lidande för någon person eller något företag eller 
annan enhet; (ii) publicera material som Student Node kan bedöma som lagstridigt, skadligt, hotfullt, 
våldsamt, trakasserande, förnedrande, rasistiskt eller på något sätt stötande; (iii) Imitera någon 
person, inkluderat men inte begränsat till offentliga personer och kändisar, eller något företag; (iv) 
publicera falsk eller felaktig information; (v) göra reklam; (vi) medvetet eller omedvetet bryta mot 
några nationella eller internationella lagar eller regler; och (vii) länka eller marknadsföra konkurrenter 
till Student Node vid användandet av Tjänsterna.  

5.2 Användaren åtar sig att hålla Student Node skadefritt samt att ersätta Student Node för alla 
kostnader i relation till Användarens brott mot bestämmelserna i Avtalet samt för eventuella anspråk 
på Student Node från tredje part med anledning av Användarens användande av Tjänsten.  



6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LICENS 
6.1 Användaren får inte ladda upp material som inkräktar på annans patent, upphovsrätt, 
varumärkesrätt, företagshemlighet eller annan sådan rättighet. Användaren får heller inte ladda upp 
falsk information såsom falska CVn eller liknande. 

6.2 Genom att Användaren laddar upp Innehåll på en Webbtjänst ger Användaren Student Node 
automatiskt en icke-exklusiv och avgiftsfri rätt och licens att redigera, anpassa, reproducera, 
publicera och översätta hela eller delar av sådant Innehåll. Student Nodes rättigheter enligt denna 
punkt, är begränsad till användning för drift, leverans och marknadsföring av Student Nodes Tjänster 
[och kan begränsas eller upphävas av Användaren med nittio (90) dagars skriftlig notis därom, dock 
att material som redan använts i marknadsföringssyfte får användas i ytterligare fem år på 
motsvarande sätt]. Licensen i avseende för att marknadsföra Student Nodes tjänster enligt denna 
punkt begränsas till övergripande och anonymiserad information som inte går att koppla till någon 
Användare. Student Node förbehåller sig rätten att radera allt Innehåll som kan göra intrång på 
annans materiella eller immateriella rättighet. 

7. STUDENT NODES ANSVAR OCH 
SKYLDIGHETER 
7.1 Student Node tar inte på sig ansvar för Användarens handlingar. 

7.2 Student Node ansvarar inte under några omständigheter för skada eller kostnader, direkta eller 
indirekta, som av någon anledning drabbar Användaren med anledning av Användarens 
användande av Tjänsten. Detta gäller även om det beror på buggar eller felaktigheter på 
Webbtjänsten. 

8. AVGIFTER OCH UPPSÄGNING 
8.1 Användandet av Tjänsten är kostnadsfritt för Användaren. 

8.2 Användaren kan säga upp avtalet och avsluta sitt konto utan uppsägningstid. All information på 
Användarens konto, eller som Student Node på annat sätt har, kan komma att raderas vid 
uppsägning utan möjlighet att återskapa dem. För att göra detta, maila 
dataskydd@studentnode.com, skriv även om du önskar din data borttagen samt fullt namn och 
mailadressen som du skapade ditt konto med. 

  



9. BEHANDLING OCH HANTERING AV DATA 
9.1 Läs vår integritetspolicy om hur vi behandlar och hanterar din data här: 
https://studentnode.com/privacy-policy/ 

9.2 Maila dataskydd@studentnode.com om du har frågor kring hur din data lagras eller om du vill 
avsluta ditt konto. 

10. ÄNDRINGAR I AVTALET 
Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av Avtalet. När vi gör väsentliga 
ändringar av Avtalet ger vi dig ett tydligt meddelande till dig genom exempelvis e-post.  
 
I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsterna efter att 
ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att 
läsa alla sådana meddelanden noggrant.  
 
Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nyaste versionen av Avtalen kan du säga upp 
Avtalet genom att maila dina kontaktuppgifter med rubriken “Jag vill avsluta mitt medlemskap” till: 
dataskydd@studentnode.com. För att vara säkra på att det är just din begäran måste du maila från 
e-posten som ska avregistreras från Tjänsten och ange fullt namn och telefonnummer. Om du har fler 
konton och därmed e-postadresser behöver du maila från varje e-post så att vi kan verifiera att du mailar 
från en e-post du besitter. 

11. ÖVRIGT 

11.1 Student Node har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje 
part. Dessutom har Student Node rätt att underleverera utförandet av våra uppgifter enligt dessa 
villkor. 

11.2 Om ägandet av Student Nodes verksamhet ändras kan Student Node överlåta och överföra din 
information, prenumeration och användarkonto till en annan juridisk person, så att den nya ägaren 
kan fortsätta att tillhandahålla dig tjänsterna. Den nya ägaren som kommer att hantera din 
information, prenumeration och användarkonto måste fortfarande uppfylla de åtaganden Student 
Node har gjort i dessa villkor och i integritetspolicyn gentemot dig. 

11.3 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att 
Avtalet i dess helhet är ogiltigt. 

11.4 Svensk rätt skall gälla för dessa användarvillkor, såsom den tillämpas på avtal som slutits i 
Sverige mellan svenska parter. Tvist med anledning av detta Avtal avgörs av Stockholms tingsrätt. 

https://studentnode.com/privacy-policy/
https://www.studentnode.com/integritetspolicy
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12. KONTAKT 

Om du har några frågor om Avtalet är du välkommen att kontakta oss. Du hittar vår 
kontaktinformation på https://www.studentnode.com/kontakt. Du kan också maila: 
hello@studentnode.com. 

Du ingår avtal med: 
 
Student Node AB 
Org.nr: 559036-2751 
Torsgatan 11 
111 23 Stockholm 
C/O: Poolia Sverige AB 

https://www.studentnode.com/kontakt

